
דיני מכרזים ורגולציה, מינהלימשפט 

הינו מהמשרדים המובילים והמנוסים בישראל בתחום ' פירון ושות. מ
וזוכה להערכה עקבית , רגולציה ודיני המכרזים, המינהליהמשפט 

המדרגים אותו בקבוצת האיכות  , ממדריכי הדירוג המשפטיים
.המובילה בתחומים אלו שנה אחר שנה

שנים בייצוג חברות מובילות ביחסיהן עם רשויות -למשרד ניסיון ארוך
המשרד מעורב בעתירות החשובות  . ומשרדי הממשלהמינהליות

ובפני  המינהלייםוהעקרוניות ביותר המובאות בפני בתי המשפט 
,  בנוסף. חוקתיות וציבוריות, מינהליותבטווח רחב של סוגיות , ץ"בג

.  וידוע בהישגיו, נהנה המשרד ממוניטין רב בתחום המכרזים

הודות להיכרות , בין היתר, ניסיונם של עורכי הדין בתחום נצבר
, המינהלייםמעמיקה ורבת שנים עם אופן עבודתם של הגופים 

גופי , חברות ממשלתיות, מינהלייםובכלל זה ייצוג תדיר של גופים 
ראש המחלקה  . צבא ובטחון ורשויות ציבוריות בהליכים מגוונים

המהווה את  , צים"הבגעמד בעברו בראש מחלקת , במשרד
.בפרקליטות המדינהוהמינהליתהמחלקה החוקתית 

ליווי  , החל מכתיבת מכרז, למחלקה ניסיון עשיר בכל עולם המכרזים
מתן חוות דעת מורכבות וייצוג בעתירות  , שוטף של ועדת מכרזים

המחלקה מתמחה בנושא הרגולציה ומספקת שירותים . מינהליות
לרבות ליווי בהליכי , במגוון נושאים בהם מעורבים גורמי ממשל

,  פעילות מול הרגולטורים השונים, חקיקה בפני ועדות הכנסת
,  הממונה על שוק ההון, רשות החשמל, ובכלל זה רשות הגז

ייצוג מול  , רשות ניירות ערך, הממונה על ההגבלים העסקיים
המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי . משרדי הממשלה השונים

. רגולטוריים מורכבים לחברות מובילות במשק-בתהליכים משפטיים
כגון  , לצוות המחלקה ניסיון רב בליווי רפורמות גדולות במשק

.החקלאות והשידורים, המזון, רפורמה בתחום המלונאות

כן עוסקת המחלקה עבור לקוחות המשרד בנושאים מתחום התכנון  
כולל ייצוג בפני מוסדות תכנון ובפני בתי משפט אזרחיים  , והבניה

כתבי אישום על בניה ללא היתר  , צווי סגירה, צווי הריסה)ופליליים 
(.וכדומה

למחלקה ניסיון בייצוג מול משרד מבקר המדינה , בתחום הביקורת
ייצוג , לרבות הכנת תגובה, ח מבקר המדינה"בכל הנוגע לטיוטת דו

ליווי  , כמו כן. ח הסופי"בישיבת שימוע וליווי המבוקר עד קבלת הדו
המחלקה אף מייצגת  . והכנת תוכנית תיקון ליקויים והטמעה בחברה

הן באופן  -מול נציבות הביקורת על פרקליטות ומול רשם העמותות 
שוטף והן בדו״ח ביקורת עומק וכן מלווה גופים בתוכנית ציות  

.ואכיפה מותאמת

דיני המכרזים , המינהליעם לקוחות המשרד בתחום המשפט 
-גופים דו, חברות ציבוריות ופרטיות, רשויות, ורגולציה נמנים עיריות

כמו גם  , מהותיים וגופים ציבוריים מהגדולים והידועים בישראל
.חברות ואנשי עסקים זרים

הגוףמוללהתנהלותקודםשוטףמשפטיייעוץ◼

;המינהלי

נושאיםבמגווןמשפטיותדעתחוותהכנת◼

;ומינהלייםחוקתיים

מוקדמותבפניותמינהלייםגופיםבפניוייצוגליווי◼

;"ליטיגציהטרום"ובשלבי

,ץ"בגובפניהמינהלייםהמשפטבתיבפניייצוג◼

;וציבוריותחוקתיות,מינהליותסוגיותבמגוון

בתחומימינהלייםוערעוריםעררים,בהשגותייצוג◼

;והבניהוהתכנוןהעירוניהמיסוי

ייצוגלרבות,מכרזהליכיוליווימכרזיםכתיבת◼

.מינהליותבעתירות

;עודפתרגולציהוביטולהפחתה,הערכה,ניטור◼

;רגולטורייםתהליכיםשלוליוויהבנייה◼

;תקנות,חוקהצעותניסוח◼

תוכניתהכנתלרבות,לתאגידיםנהליםכתיבת◼

;סיכוניםסקרוהכנת,לתאגידיםואכיפהציות

;המדינהמבקרמשרדמולמבוקריםגופיםייצוג◼

העמותותרשםמוללרבות,לעמותותשוטףייצוג◼

.עומקבביקורת


